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Persoonlijk
• U bent minimaal 18 jaar
• Bezit een goede lichamelijk en geestelijke gezondheid
• Bent flexibel
• Hanteert een pedagogisch correct taalgebruik
• Beheerst voldoende de Nederlandse taal en bent bereid Nederlands te spreken tijdens de opvang
• Staat niet op hetzelfde adres ingeschreven, als het opvangadres
• Kan stabiliteit en continuïteit bieden
• Heeft verantwoordelijkheidsgevoel en organisatievermogen
• Bent kritisch en eerlijk naar uzelf toe en neemt verantwoording voor eigen handelen.
• Gelooft en onderschrijft dat de bijbel het woord van God is
• Positief christelijke levensovertuiging en leeft daar ook naar
• Drinkt geen alcohol tijdens de opvang
• U kent de inhoud van het pedagogische beleidsplan van het bureau en handelt hierna
• Eigen kinderen staan niet onder toezicht
• U en uw huisgenoten boven de 18 jaar zijn in het bezit van een juiste Verklaring omtrent Gedrag
• In bezit van een WA-verzekering (AVP)
• In bezit van een Ongevallen Inzittendenverzekering bij autogebruik.
Houding ten opzichte van het bureau
• Bereidheid tot samenwerking met het gastouderbureau
• Alvorens de opvang start moet u aangemeld zijn door het gastouderbureau in het landelijke register
• Bereidheid tot het accepteren van advies en begeleiding van het bureau
• Bereidheid om een achterwacht te regelen als er vier of meer kinderen worden opgevangen
• Bereidheid om kinderen niet alleen of aan het toezicht van anderen over te laten
• Bereidheid inzicht te bieden aan de landelijke normen ten aanzien van de gelijktijdig op te vangen maximale aantal
gastkinderen
• Bereidheid te werken volgens de regels en het pedagogisch beleid van het gastouderbureau
• Bespreekt het verloop van de opvang tijdens evaluatiegesprekken, huisbezoeken en telefonische contacten en neemt
tijdig contact op wanneer zich een probleem voordoet
• U bent tijdens de opvang telefonisch goed bereikbaar voor vraagouder en bureau ontvangt betalingen van de ouders
enkel via het bureau
• U bent bereidt het plan van aanpak dat wordt opgesteld door het bureau uit te voeren n.a.v. de risico-inventarisatie
veiligheid en gezondheid die op de opvanglokatie wordt gedaan. Ook bent u op de hoogte van het protocol kindermishandeling en handelt hiernaar.
Motivatie
• U hebt plezier in het omgaan met kinderen
• U hebt een positieve houding tegenover kinderopvang
• Bent minimaal een jaar beschikbaar voor minimaal 1 a 2 dagen in de week (minimaal 5 uur per dag)
• U biedt geborgenheid, hebt aandacht voor de gezondheid, het geestelijk- en lichamelijk welzijn en de ontwikkeling van
het kind
• Zorgt voor voldoende en verantwoord eten, drinken, rust en andere praktische benodigdheden (bijv. tijdig luiers
verschonen), aangepast op de leeftijd van het kind
• Zorgt voor een goede en afwisselende dagindeling rondom de verzorgings momenten van eten en slapen; biedt gezinsactiviteiten aan, die bij de ontwikkeling van het kind passen, afhankelijk van de stemming van het kind en de mogelijk
heden binnen het gezin

• U heeft een pedagogisch inzicht en kan pedagogisch handelen. Stelt grenzen en geeft structuur en kan uiteraard
genieten van kinderen.
Scholing
• In bezit van een MBO- diploma niveau 2 helpende zorg en welzijn (of gelijkgestelde opleiding) of bereidheid tot het
behalen van dit diploma of een EVC- certificaat alvorens de start van de opvang
• U beschikt over een door de minister aangewezen kinder EHBO certificaat
• Bereidheid bij aanvang van de opvang gastouderacademie modules te volgen, ook al beschikt u over de juiste diploma’s
• Bereidheid tot het volgen van herhalings- en bijscholingscursussen.
Opvanglocatie
• U bent bereid om mee te werken aan de Risico – inventarisatie (minimaal 1 keer per jaar) teneinde een kindveilig, kind
vriendelijk en een schoon huis te bieden. U bent bereid om zo nodig kleine aanpassingen te verrichten in of bij het huis
• De woning is ten alle tijde rookvrij
• De woning is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders, blusdeken en/ of brandblusser
• Stabiele gezinssituatie die het ook eens zijn met de opvang
• De woning biedt voldoende ruimte om te spelen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen
• Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar
• Calamiteiten instructie en gevulde EHBO-doos aanwezig
• U vangt maximaal 6 kinderen tegelijk op inclusief uw eigen kinderen beneden de 10 jaar.
Houding ten opzicht van de ouders
• Flexibiliteit
• Zich kunnen inleven in de situatie van de ouders
• U overlegt met de ouders wanneer u meer kinderen wilt gaan opvangen
• Overlegt en werkt samen met de ouders
• Komt gemaakte afspraken na
• Tijdens de opvang bent u goed telefonisch bereikbaar voor de ouders van de kinderen
• Bereid om zelf voor vervanging te zorgen in geval van eigen ziekte of verlof, in tijdig en goed overleg met ouder en
gastouderbureau
• Bereid en in staat zijn eventuele verschillen in opvatting te bespreken
• Respecteert andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedings ideeën binnen het kader van de visie van gastouder
bureau Sammy
• Gaat zorgvuldig om met privacy gevoelige gegevens.
N.B. Als gastouder ben je niet in loondienst bij het gastouderbureau, je werkt op freelance basis en bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven van je inkomsten bij de Belastingdienst. Sammy verstrekt ieder jaar een jaaroverzicht van
inkomsten van de gastouder.
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